Αθήνα : 20/11/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα το 2ο + RESILIENT
TRANSNATIONAL MEETING

Στις 23 & 24 Νοεμβρίου του 2018, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2ο
RESILIENT TRANSNATIONAL MEETING στο Σεράφειο Κέντρο Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου Αθηνάιων με την συμμετοχή εκπροσώπων από τους 14
εταίρους του έργου:

•

Veneto Region VR ITALY

•

AIX-MARSEILLE UNIVERSITY -FRANCE

•

Foundation for Partnership and Civil Society Development – CROATIA

•

Region of Istria – CROATIA

•

RCDI – Development and Innovation Network – PORTUGAL

•

Region of East Macedonia and Thrace (REMTH) – Regional Development Fund
– GREECE

•

Treviso and Belluno Chamber of Commerce – ITALY

•

Technological Institute of Aragon – SPAIN

•

Greek Free Open Source Software Society – GREECE

•

Barcelona Activa SA SPM – SPAIN

•

OPEN UNIVERSITY OF CATALONIA – UOC – SPAIN

•

Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an
Institution – SLOVENIA

•

National Association of Italian Municipalities – ITALY

•

Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania

Το έργο + RESILIENT έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας που ευνοεί
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε κοινωνικό επίπεδο και την
τόνωση νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην κοινωνική οικονομία.
Στόχος του είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία αλλαγής πολιτικής σε περιφερειακό
επίπεδο στις εμπλεκόμενες περιοχές, με αποτέλεσμα την ενσωμάτωση επιτυχημένων
στοιχείων στη νέα πολιτική συνοχής (ΕΕ 2020).
Ο γενικός στόχος είναι να επηρεάσει θετικά, να προσαρμόσει / να αλλάξει τα
διαφορετικά διαρθρωτικά στοιχεία της πολιτικής που διέπει τις "ομάδες με υψηλό
κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση" (SVRC) αξιοποιώντας τη δυναμική
καινοτομίας που οδηγείται από τεχνολογία, ανοιχτά δεδομένα και επιτυχημένα μοντέλα
με κοινωνικό ενδιαφέρον και αντίκτυπο, δημιουργώντας αλυσίδες αξίας με κοινωνική
ευαισθησία σε διακρατικό επίπεδο.
Το SVRC συνήθως κωδικοποιείται μόνο σε τοπικό επίπεδο, οπότε το έργο
αντιμετωπίζει τη διακρατική διάσταση ως προσέγγιση δικτύωσης και δημιουργίας
ικανοτήτων για την επίτευξη κρίσιμης μάζας, αύξηση των οριζόντιων ευκαιριών για τις
ΜΜΕ, κινητικότητα, απασχολησιμότητα και κλιμάκωση της πολιτικής και των ταμείων
συνοχής.
Η ατζέντα της συνάντησης είναι διαθέσιμη εδώ
Περισσότερα για το έργο

RESILIENT μπορείτε να δείτε στην σελίδα του έργου

https://plus-resilient.interreg-med.eu/

